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EnigmaWarsaw - gra miejska dla grup oraz firm
EnigmaWarsaw to unikalna kombinacja zwiedzania, gry miejskiej i zabawy.
Czas trwania: 3
godzin

Dostępność: Każdego dnia

Wyjazd z: Warsaw

Cena za osobę
Minimum 4 participants needed. Bigger groups - discounted rates available on request.
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INCLUDED IN PRICE
The rate includes the game package

Jest przeznaczona jest dla wszystkich, którzy chcą poznać Warszawę w nietypowy, aktywny sposób.
Program wykorzystuje techniki team-buildingu i ma walory imprezy integracyjnej, jest więc także
doskonałą propozycją dla firm szukających programu motywującego dla swoich pracowników.
EnigmaWarsaw ma dwa warianty: może to być oparta na rywalizacji gra zespołowa lub zwiedzanie
wzbogacone elementami gry.
W grze może wziąć udział każdy; nie jest wymagana ani szczególna sprawność fizyczna ani wiedza
historyczna.
EnigmaWarsaw jest inspirowana niezwykłą historią niezwykłego miasta – Warszawy.
Nasza gra pokazuje miasto nie tylko takie, jakim jest dzisiaj, ale również jakie było przed całkowitym
zniszczeniem w latach 1939 – 1945. Enigma to magiczna podróż w czasie i przestrzeni, podczas której we
współczesnej przestrzeni stolicy uczestnicy poszukują śladów nieistniejącego miasta.
Gra rozgrywa się w centrum miasta, pokazując oprócz najbardziej znanych atrakcji również tajemnicze,
niezwykłe miejsca stolicy. Podczas gry uczestnicy m.in. mają za zadanie odnalezienie dawnych
warszawskich placów i ulic oraz identyfikację pewnych budynków. Poznają w ten oryginalny sposób
zarówno współczesną, jak i dawną, nieistniejącą Warszawę.
Jedna z podstawowych tras Enigmy zaczyna się pod Pałacem Kultury i Nauki a kończy na Placu
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Piłsudskiego, zawierając między innymi takie miejsca jak: Plac Grzybowski, Plac Powstańców Warszawy i
ulicę Mazowiecką. Inna trasa Enigmy wiedzie przez mniej uczęszczane fragmenty miasta obejmujące takie
ulice jak Złota, Żelazna, Waliców (dzielnica Mirów).
Wybór trasy oraz scenariusza gry zależy od liczby uczestników oraz życzeń grupy. Program EnigmaWarsaw
jest dopasowywany do potrzeb i sugestii klienta.
Więcej szczegółów oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na
www.enigmawarszawa.pl
Aby zamówić grę prosimy kliknąć tutaj, aby zadać pytanie prosimy o kontakt na enigma@staypoland.com.
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